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Prettig wonen voor iedereen (thema wonen) 

• De gemeente moet weer het voortouw nemen bij  Volkshuisvesting, in plaats van dit aan de vrije markt over te 
laten. Ontwikkelingen en mogelijkheden moeten sneller opgepakt en uitgevoerd worden. De gemeente moet ook 
goede initiatieven steunen. 

• Nieuwe woonwijken zouden mogen bestaan uit een gevarieerd aanbod van woningen, in verschillende 
prijsklassen en er mag zeker meer open gebouwd worden,  veel meer ruimte voor groen en wateropvang. 

• Bij particuliere initiatieven van woningbouw is het streven minimaal 50% geschikt zijn voor starters of lagere 
inkomens. 

• Bij eigen nieuwbouwprojecten gaan we naar 30/40/30: 30 % van de nieuwbouwwoningen zou dan sociale huur 
zijn, 40 % betaalbare huur of koop voor de middeninkomens en 30 % woningen in de vrije sector. 

• Veel meer  woningen voor starters en /ouderen (levensbestendig) zodat er doorstroom op gang komt. 

• Het opzetten van een CPO1 project “Wonen in Montferland“ , waar de inwoners zelf de handen uit de mouwen 
steken om de toekomst van wonen te verbeteren zou zeer aan te bevelen zijn 

• Bijplaatsen van een Mantelzorgwoningen op een kavel moet mogelijk zijn in Montferland. 

• Snellere behandeling van vergunningen en creatief omgaan met mogelijkheden als monumenten. 

De inwoner moet centraal staan (thema communicatie, participatie) 

• De inwoner zou veel meer betrokken mogen worden bij projecten in de eigen omgeving.  

• Op de website van de gemeente en in het Montferland Journaal moeten de aankondigingen voor vergunningen 
en werkzaamheden middels een kaart verduidelijkt worden. 

• Wij willen de wijk- en dorpsraden weer een volledige ondersteuner geven.  

• Initiatieven vanuit inwoners krijgen een vaste contactpersoon bij de gemeente, zodat ze niet van het kastje naar 
de muur worden gestuurd.  

• Raadsinformatiebijeenkomsten (de zogenaamde beeldvorming) die over een bepaalde kern gaat organiseren we 
waar mogelijk in die kern in plaats van op het gemeentehuis. 

• De communicatie moet passend zijn voor de doelgroep en dus niet alleen digitaal. 

Meer werk door meer bedrijvigheid (thema ondernemen, toerisme) 

• Ondernemers willen we ruimte geven om zich in Montferland te vestigen of hun onderneming voort te zetten. 

• Een gunstig ondernemersklimaat met lokale ondernemers is niet alleen goed voor de werkgelegenheid maar ook 
voor de levendigheid in onze kernen. 

• We stimuleren bedrijven die werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die goede en veilige 
arbeidsomstandigheden bieden voor hun werknemers en die werken aan een groene en duurzame 
bedrijfsvoering. 

• De beschikbaarheid van een internetverbinding is een basisvoorziening voor vele inwoners en toeristen. We 
zorgen daarom voor gratis wifi in bijvoorbeeld buurthuizen, bibliotheken en in openbare verblijfsruimten. 

• Tegen uitbreiding met DocksNLD2 in ’s-Heerenberg. 

• Voor het toerisme sluiten we aan bij de Achterhoek en geven SMM (Stichting Montferland Marketing) tot 2025 de 
mogelijkheid om hun pakket volledig uit te rollen. 

Welzijn, zorg en bereikbaarheid met een menselijke maat (thema welzijn, sociaal domein, sport, cultuur) 

• Wasvoorziening HbH (Hulp bij Huishouden) moet indien mogelijk weer teruggedraaid worden en uitgevoerd 
worden in het huis van de inwoners die daar recht op hebben. 

• Bij elke aanpassing in het sociaal domein die grote impact heeft of zou kunnen hebben, een goede analyse 
maken waarbij herindicatie zeker niet vergeten mag worden en de menselijke maat is daarin leidend. De Sociale 
Raad zal een advies moeten geven die ook bijgevoegd wordt bij de stukken. 

• Cultuur zou voor iedereen beschikbaar moeten zijn. 

• Muziekscholen handhaven. 

• Schoolzwemmen weer invoeren. 

• Gezondheid van kinderen krijgt extra aandacht; door met JOGG-aanpak (Jongeren op gezond gewicht) 
overgewicht onder kinderen tegen te gaan, willen we nog meer ouders en kinderen bereiken. 

Overal veilig zijn en kunnen komen (thema mobiliteit, veiligheid) 

 
1 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners 
gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. 



• Stoepen, straten en (openbare) panden zouden geschikt moeten zijn of gemaakt worden voor ouderen en 
minder validen. Een regelmatige schouw is een goed middel om dat te monitoren. 

• Als de stoepen en straten voor werkzaamheden opengemaakt moeten worden, zal er na oplevering een 
inspectie plaats moeten vinden om te kijken of de stoepen niet schots en scheef zijn teruggelegd.  

• Wijkagent moet weer echt aanwezig zijn in de wijken en kernen en de diensten niet in Doetinchem of nog verder 
weg moeten vervullen. 

• Boa’s op fietspatrouilles laten controleren op plekken die door inwoners als niet veilig worden benoemd. 

• Handhaven van parkeren op stoepen. 

• Handhaven op zaken die wettelijk en in de APV verboden zijn. 

• Verkeersplannen zo ontwikkelen dat ze veiliger worden en gebruik van kennis van 
gebruikers maken niet alleen theoretische modellen ontwikkelen. (vrachtwagenchauffeurs, 
moeders met kinderen en mensen met een beperking). 

• We willen luisteren naar jongeren en ze ontmoetingsplekken 
bieden waar ze niet weggestopt worden. 

Ons milieu vraag om een kritische en praktische aanpak (thema duurzaamheid, 
dierenwelzijn) 

• Bouwen met veel meer open ruimte en plek voor bomen en wateropvang. 

• Aanwezige grote (logistieke) gebouwen moeten doormiddel van groen 
passend gemaakt worden in de omgeving 

• Meer inzetten op subsidie van isolatie van oudere woningen, wat niet verbruikt wordt hoeft niet te worden 
opgewekt. 

• Bij het aanvragen van een vergunning voor de bouw van een (groot) gebouw zou als eis zonnepanelen op daken 
gesteld moeten worden bij de bouw- of omgevingsvergunning, die verantwoordt geproduceerd zijn. 

• Bedrijven die zich vestigen in de gemeente en extra energie besparende maatregelen invoeren een kleine 
korting geven op leges, OZB e.d. 

• Stimulering(sfonds) voor het plaatsen van bomen en andere groene voorzieningen. 

• Geen uitbreiding van windmolens in het gebied rond Azewijn. 

• Meer bomen en minder landschapsvervuiling door windmolens. 

Dierenwelzijn: 
 
Hondenbelasting in de komende drie jaar afschaffen. 

• Kinder- en dierenboederderijen een belangrijke educatieve functie toedichten voor jonge en oudere kinderen om 
zo de relatie tussen mensenzorg en dierenwelzijn te versterken, denk hierbij ook aan ouderen. 

• Zorg voor huisdieren bij huiselijke geweldsituaties. 

• Inzetten op meer preventie door informatie en educatie bij het aanschaffen en houden van (huis)dieren. 
 

Jongeren. 
 

• Huisvesting, financiën en stageplekken voor jongeren. 

• Tiny houses voor jongeren en/of betaalbare woonruimtes of studio’s. 

• Financiële wegwijzer voor jongeren en budgetconsulting aanbieden. 

• Schuldhulpverlening jongeren onder de aandacht brengen. 

• Meer stageplekken en begeleiding naar werk creëren binnen de organisatie. 

• Indien uit de plannen blijkt dat de Brede school ’s-Heerenberg duurder wordt dan nu gepland de plannen 
heroverwegen 
 

Samenwerken in de regio en daarbuiten. 
 

• Meer en beter samenwerken in de Achterhoek en daar onze verantwoordelijkheid in nemen. 

• Onderzoeken of we een regionale ombudsman met meerdere gemeenten kunnen instellen. 
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